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Plats och tid

Stadshuset, Laholm, klockan 09.00 – 11.45

Beslutande

Mona Persson, SPF Seniorerna, ordförande
Stina Lindberg, PRO Laholm
Kerstin Meuller, SKPF
Runa Nilsson, SPF Seniorerna
Solbritt Severinsson, SPF Seniorerna
Karin Hellsten, SPF
Elsie Kjellberg, SPF Seniorerna
Gunnar Lövgren, PRO Knäled
Majvor Persson (C)

Övriga deltagande

Kenth Ahlin, verksamhetschef, Ambulanssjukvården, Region Halland
Magnus Bjärbo, verksamhetsutvecklare, Ambulanssjukvården, Region Halland
Birgitta Eriksson, samhällsvägledare
Christel Sundberg, socialchef

Paragrafer

23-29

Sekreterare

_________________________________

Irina Boutenko

Ordförande

______________________________
Mona Persson

Justerande

______________________________
Stina Lindberg
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§ 23/17
Val av justeringsman
Till att justera protokollet utsågs Stina Lindberg.
§ 24/17
Information om ambulanssjukvården
Ambulanssjukvården, Region Halland, informerade om nya arbetssätt.
Ambulant bedömning. Ett utvecklat samarbete mellan Ambulanssjukvården och
Vårdval Halland. Informationen bifogas till protokollet, se bilaga 1.
§ 25/17
Sammanträdesdagar 2018
Sammanträdesdagar för pensionärsrådet och arbetsutskottet fastställdes enligt
nedan:
Torsdagar 9:00
Arbetsutskott
1 februari
19 april
30 augusti
1 november

Pensionärsråd
15 februari
3 maj
20 september
22 november

Sammanträdesdagar 2018 godkänns.
§ 26/17
Parkeringstillstånd
Samhällsvägledare Birgitta Eriksson informerade om villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Ansökningsblankett kan hämtas eller beställas
på medborgarservice. Ansökan lämnas eller skickas till miljö- och byggnadsnämnden. Handläggare bedömer ansökan enligt trafikförordning 13 kap 8 § och
transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Beviljat parkeringstillstånd gäller i 5 år. Sökande har eget ansvar att lämna ny ansökan när giltighetstiden gått
ut. Avslag på ansökan kan överklagas till Länsstyrelsen och Transportstyrelsen.
Kommunen tar ej ut någon avgift för prövning av ansökan.
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§ 27/17
Personal och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen
Socialchef Christel Sundberg informerade om personal och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
Bemanning av sjuksköterskor - socialnämnden har avtal med tre bemanningsföretag ”Bemanningstjänst sjuksköterskor sommaren 2017”. Avtalen löper ut den
31 december 2017 och ny upphandling kommer att genomföras.
Sjuksköterskor flyttades till en arbetsplats (Fridhemsgården i Lilla Tjärby). En
gemensam arbetsplats har bidragit till ökat effektivitet, kompetens och arbetsuppgifter kan dirigeras efter prioritering. Tjänsteresor har ökat men inte så mycket med noggrann planering minimeras körande och miljöpåverkan.
På kort sikt klarar man bemanningen. Ansvariga för äldreboende tittar på framtida renoveringar, drift och personalförsörjning. Hur ska vi tänka? Vad ska sjuksköterskor göra? Vilka arbetsuppgifter finns och om det finns andra yrkesgrupper
som kan utföra arbete. Olika aktiviteter i form av kompetensutvecklingsprogram
m.m. ska genomföras för olika grupper av anställda.
Bemanning av undersköterskor - personal inom socialverksamhet löste situationen själv med hjälp av lokala Vårdförbund och Sjukvårdsorganisation på ett rationellt och framgångsrikt sätt. Ordinarie personal ställde upp och flyttade på sina
semestrar. Man delade semestrar i tre perioder i stället för 2 och personal fick
kompensation som engångssumman på 5000 kr för flyttad semester. Det var
ganska lugn sommar med full bemanning på alla äldreboende
Vuxenutbildning/Osbecks gymnasiet, Arbetsförmedlingen och Socialnämnden
samarbetar för att lösa framtida bemanning av undersköterskor. Osbecksgymnasiet har startat lärlingsutbildning som kopplad direkt till praktiken på äldreboende
i kommunen. Elever som klarar utbildning garanteras anställning på kommunens
äldreboende. Socialnämnden står inför jätteutmaning men är bra bit på vägen.
§ 28/17
Uppföljning av LOV:en
Socialchef Christel Sundberg informerade om att 2 företag erbjuder tjänster enligt LOV i kommunen.
Den 14 december 2015 beslutade socialnämnden om införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten i Laholms kommun. Från 1 juni 2016 finns
det 2 leverantörer som är godkända för service och omsorgsinsatser.
Upphandling av LOV, matdistribution påbörjades i januari 2016 men utan resultat. Det finns inte många aktörer som kan erbjuda matdistributionstjänster.
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Socialverksamheten fick i uppdrag från socialnämnden att förbereda underlag för
LOV daglig verksamhet för dementa, hur dementverksamheten ska se ut.
LOV företag daglig verksamhet för dementa ska uppfylla alla krav enligt lagstiftning och ska vara godkänd av IVO.
Socialnämnden har påbörjat dialog med Laholmshem AB angående renovering
av äldreboende. Solhem, Solgård och Randerslund ska renoveras i första hand.
Socialnämnden har ansvar för projektet. Laholmshem står för konceptet och inbjudan till dialog-workshop till alla aktörer. Start februari-mars 2018. KPR
kommer att få inbjudan att vara med i processen.
§ 29/17
Utvärdering av Seniorråd (tidigare Seniordag)
Positivt, väldig intressant, mycket bra, mycket bra föreläsare, roligt att det var så
många olika deltagare, trevligt att det var grupper från olika föreningar, givande
dag med bra koncept och upplägg. Föreläsning ”Den inhumana vården” var lite
deprimerande.
Nästa Seniordag den 3 oktober 2019.
Nästa Seniordagen att tänka på - högtalare i konferensanläggning, flera rum att
delta i gruppsamarbete,
Kommunen ska jobba på - att det finns mötesplatser för pensionärer i kommunen
och att det finns information för alla på lätt sätt på kommunens hemsida.
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